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ó égek egyéd||génye|k
a|6pján rende|ikmeq. 20r5'ben néhányl|yen
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a cégek$ját ÍE.sziEzi6ábó| vá|ósu|nal neg.
szakmá|End.aénvék-tanÚ|mánvutá*
2016.bán fo|ytatjuk hlgyományos proqfaíÚainlat (|.4Úszaki Tdt|| Fórum,
Fogyasztóvédé|m|konzu|tácilis nap, M.nóség|Tó@*t.|
Pndezvény,) 6 eqy.€y
tem.ü*Ús Éndézvénnye|
úÍá ny|tunl a HoREcI és .z védőruházatl'munkav.de|m|
szektor fé|é|s' 2016.bán je|eí!ósebb szakmai riá Ms (TEcHTExTILlTExPRocEss.
rrMÁ), amé|yÉ&poltot is 'ottunk *éryezni óz idénnémlesz.
2016' széptémb€. véqé|qnég sám6 íé|ádótvár .ánk az Eu á|ta| finón*írczott,
sET Ené€|áhótékony9'q| pblekt meova|'isítú9ibán'Enrek keretéb.n tóbbek kózótt
úl.bb, 12 texd|es é9 pfuleltb€ töfténó baofii*,
két €ndezvény (szókmai
konfeEnc|a. Eneai.hltékmyíig, ené€ i 6 h€ 9 tök.liüi6 . 2016. málus 12'; sET
záókonféen.|a - 2016. *éptember) nég*eNezése, vá|ám|.t a 30 hónapos
pEjekt |€záiá6ához tap@|ódó *a*mál é5 pénzúqy|bészámo|ók e|kézíÉ* a
szákértói t*élénvséobó| 2016.bón et
^' .@éh h.v.t.|.k

6 'lo

e*ü b.vété|ékke|
*imo|unk.

.FÍ ég|.tdó{

Támooátá.l bévété|ek:
l'460áíszemé|yel szJA 19ó-o. t.|.'ón|ó.a|t
l.mot.ú.kat
200 EFT.tólkó|ku|á|tuk'

1a0 EFT.Ió|| miq '

.!Yén|

A' .!Én| é. 'ot| t.gdí'rEvét.|.l.t
(5 700 Em óseqb.n
tefue2zul' Á
vál|a||ozá$r kóÉben fo|Ytatju|.
3 tógrobon.stl .mt Cégreszabott se|gá|tátá$r
ki6j.n|ásivá| |5óssékaD.so|uík'
Termé9etesen é|Únt t@ább. vá||a|koá.ot bév@ág áz Egye9ü|ét'erezetébe;
mlíd lo9|,mhd pédig#rto|ó taqké.t'
Ugyanal|or áz égyén't.gdÍla|ná|l'9 mé é|b€ n ' dé fiqyelembevéttükó rá9sá9
tovább| óÉcédését.áz áktiv |oosztá|yhoz tórtozók é í9y máqás.bö dl)at fizeór
Ennel megfu|e|óén ! t€Nézéft tagdíbevété|e|Gtt'sé*€géb.n
ktze| a2on6
nértékE terv.zmk' mint .méníy| 2015'bén 6 É.dkívÜ|i b€l5zetésekke| eqyott

6. nap|Éndne||ék|€ ! e:2016' év'munk!. é Énzuoy|teN

rMÍExl!.l' KÜLDoTTxözo^]LÉs
uoio' ma.li,s
ru'

. étékésit6)1oo EFT'
E.yáb moród..| b.vét.|.€ (p|.Érgy|ekö2 - |rcdabútor
A É|Y&.tl c@'.kt.t
megva|ósítá9lrá nem teNetiinl
b€véte|eket, mive| az
EUMTEX áltá| k@rd|ná|tE!ópai Uniós pá|yáz.ti Émogátásbó|mégvá|ósÚ|ó30
hónáp.dőta.tónúsET pfujéktkönyvé|é.i
*émpoítbó|várhótóón sk 2017.benío9
lézáru|ni.Más hóái, i||.we kt'zvéd.nEU.s pá|yáatokat, ané|yet€ n indu|h.t.á.|q
9lno5 továbbE *r |átunk.
p.nzúdv| múvé|été*
bévété|éitó távó|yi évhez közé| háson|óan, 60 EFT.ta|
t*..

t.do.tl

Ir. ^ klEh.*nú

h.v.t.|

2ot6 ém! 22 374 €FÍ.

to.t.íYság

.áíordlÚ...

201ó.ban az apparátÚsi béEL járu|ékok(mÚkódé| tó|tségék)néghátiábzott Éíét
a pá|yázatlprlékt (sET)terhéEtudlukmld é|'ánohi.
Áz ..'.!'.||.!Ú
(p|. po6tá, te|efon, nyomda, lrd6*ér és !z €gyéb
...ordÍÚok
kó|tségek) egy ré.ze (ré8ikó|ts.9 dn.n) s'nten .bbó| a pá|yázóti fomisbó|
l...k
.|.p'.ó
].rúry.|nk
'..|nl
. v..h.tó b.v&.|.|nk |hden| 'oíL|.l .
2016.r
t.fu.att
11 046 CFÍ moröd..|
brE.'.t.
^ k.,zh..znú
t.vék..y..Fk
.rdm..y.'
.' ó.tg
mÚköd..| b.vát.|r (22 3,. .lÍ)| a .2
öE..
k|.d..t (21 717 EFT) ícy.|.mb.
v.v., '.|.í Í||á. E!.lnt 657 lFT
p@il.Y .ndn.íÉ
Dut't.
^ Mtn.|

munr. kúkáz.l'

té.Y.tó|!

. Á fe|nótt|épzésitévéken}ségtovábbÉ is á sakmá| munka sú|yponqát kép€ui'
EgYso|.tünk ugvón már reoszere4e áz Ú, saba|yor 'erinh' tánog.rott
képz.*k |ebonyo|itás'ho7'u|5é96 engedé|ytés n.hany képzéséÉa
lóváhagyást, É|yúátok h|ányában aye|órc Je|entős' á vá||a|atoké9éról érkézó
|génnyé|
még20r6'bán sém'ámífunk
. Továbbra sem |átunk *mm| o|yan tiírás e|ótt á||ó pá|yázatot, me|yÉ
E9y6Ü|etÚnk, mint non.pbfit, 'akmal szeruez€t pá|yázatot nyúÍhatna bé' íoy
20r6'ban *m sáhíthátvnk ||yeníorásbó| bev&e|E'
. Bár tórekszÚít áÍá, hogy regtó|á|jur, i||€tv€ éósitsÜk azokat a forá$|Gt,
6mé|yék b4été|é|nket jé|éntö*bb nértékb.n k|*ámítnatóvá tennék, az
E9yesü|et.et á táqdÍJakon' az EU.s pro,ékten, néhány' már b€jáEtot!
hagyohánYos Endezvényén tivÜ| 2016'ban s|n@nek o|yan tevékenyséqei'
n€|yék óo|yamtos' ÉídszeEs' teruezhetó bévété|t
ódnán.k. Mind . kéDzé*k,
m|nd a saktaná6.dás, m|nd pedlq a2 @t|eges É|yázáti Émogatásbó| |étÉlóvó
proqramol lény€!ébén ád.h* Je||.E]ék'
. Fo|yamatos munkát |gé.ye| a Jogi és éqyéí|t.qok m.gtartá$' i||é.tveújl ártív
égyén.és joq| t.gok bévoná$ á TMTE haóköÉbe, me|yÉ . TitkáEág 2 fóre
.sókkenteR .ppaÉtlsának . á proqramok, kép2é$k szeN€zée,
||lewe a
pbléktfe|ódatol é||áÉ5 mé||ert. |aés 'déJemaród, e'ért fe|tét].nolszámltunk á
vezétó téstu|etitágok ésa laosáo sagil9égéP.
. A 2 fóÉ óp6dt áppáréfusbó| 6dódó *ük *e@tmet.zet
a munl.teN
mégvá|ósu|ósátis nágyban beÍo|vá$|já' A lózhe7núsáqhoz, vó|6m'nt ó
f.|n&tképz&| tévékeny*ghé7|ap6o|ódó adm'nisztr.k|ós témek a rendevénvek'
tánfo|yamok *éryéz.s.tö|' úl teru|etékfe|térképeésátj|'. kap@|atol tovább
épitésétó|
ve*ik e| .z döt, enero|át'A ]e|énmünr.fe bén |elír kö2hás2nú
tevékénysé!c.r á veétós.g és6 t.9si9 árÍv közEmÚködésévé| végezhétóé|.

_:,-=11

ó. nápiÉndme||é|leté:2o|ó'
év|murka.6 pénzugY|
teN
TMTExtw. |ot.DoTlxo2cY1,tEs 20|ó' málus 12'
. Az éqyét|en futó' EU's É|yázati pbjektün* (sEI) 2016.baí lé|éntős
tőlé|ékóté*| jár, m|E| a támo$tás ,ro%.& (kb. 6 Mió Ft) sk
a p@jekt
|eáé9, á saknái béámo|ó 6 á pénzijgy|e|5aámo|é6e|fog.dá$ Után kaplÚt
re9. Ennek v. átó ldele: 2017. I. Élév, áaz ném sk
d ónészt ke||
fiEn*'@nunk'
hanéma feíti ósszeg 'm.ge|ó|egeé*. Éá n| fé|ádatünl'
A műkódókép6é9et és a kftká2atot hatását ío|Y6mtos @sh.fl@ figye|6*t
e|érezük' é á ftqfu|e|ó ldőpontban va|ó b€avEtt@ást 62 hté2ó BiÉttság é. áz
E||enózóBizottríg fé|üqye]éte
me||ettkíváoluk b]zto6Ítanl'
Budápést,2016' nájus 12'

A ÍxÍE IÍté'ó tt|4tt.ó!.
holY . l|íÍE xlrA. |.\|rrdóttk.E!Y!|&! .
'.Y.$|'.,
2016. évl mu.k.- é. ÉEoiy|
t.w.t 22 37. EfÍ bd.t.|,
21 717 EfT b.dá.
m. qn 657 EfY.!y.nldc.l
tbc.4. .1.
A Kú|dijtttóEgYű|éké.i a TMTE vezétótestúhtitad.it, tigtsegvi*ti'it é tagíi€át, ho9y
ónkénté *Nező
é Útml
mÚnkájuk|G| tánogasák á 2ot6. d| munk.téfu|
feládátok té[6Íteét, ||létve éoÉni |€h€tóségé|khéz mérteí (t.9toboEá$a|,
Endezrenytére|, o|datás|, kéPé.| |éh.tógégékí.|üinááE| stb') *qítséq e|ó tovább|
T|4IE htézó aizc,ttgígá H.hs
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